
Выдача государственного сертификата, подтверждающего знание 

польского языка, без сдачи экзамена 

Для подачи документов на карту резидента ЕС или гражданство, нужно подтвердить 

уровень языка (не менее B1). Принимаются либо государственные сертификаты 

(организация www.certyfikatpolski.pl), либо свидетельства окончания школы на 

польском языке (тут или за границей, главное, чтобы язык обучения был польский). 

У выпускников вузов любого уровня и выпускников полицеальных школ есть 

возможность получить государственный сертификат без сдачи самого экзамена. 

Стоит это 20 евро, рассматривают документы около месяца. На основании 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 

egzaminów z języka polskiego jako obcego, статьи 30, определяется соответствующий 

уровень языка: 

§ 30. Osobom, o których mowa w art. 11a ust. 4 ustawy, wydaje się certyfikat poświadczający 
znajomość języka polskiego 
jako obcego na następujących poziomach biegłości językowej: 
1) absolwentom szkół wyższych, którzy ukończyli prowadzone w języku polskim studia: 
a) pierwszego stopnia na kierunkach w zakresie filologii polskiej – poziom B2, 
b) pierwszego stopnia prowadzonych w języku polskim na kierunkach innych niż określone 
w lit. a – poziom B1, 
c) drugiego stopnia na kierunkach w zakresie filologii polskiej – poziom C1, 
d) drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim na kierunkach innych niż określone w 
lit. c: 
– podjętych po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku – poziom 
B2, 
– podjętych po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na innym kierunku – poziom B1, 
e) jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim – poziom B2; 
2) absolwentom szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych szkół średnich, którzy 
posiadają świadectwo 
dojrzałości – poziom B1. 
 
Что нужно сделать: 
 

1) Прислать на адрес certyfikacja@nawa.gov.pl  заявление со следующими 

данными: имя и фамилия, дата рождения, адрес, адрес электронной почты, 

информацию о имеющемся образовании вместе со сканами документов, его 

подтверждающее,  

 

2) Выслать на адрес Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, ul. Ogrodowa 

28/30, 00-896 Warszawa копии заверенных (нотариусом или учебным 

заведением) документов, подтверждающих образование (в случае диплома 

также должен быть приложен суплимент – «приложение к диплому»). 

 

О принятом решении информируют по электронной почте, где также указывают 

необходимую информацию для совершения оплаты за выдачу сертификата (20 

евро, можно оплатить в эквиваленте). 
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